Szabadon választott órák (fakultáció) – 2018/2019. – Előzetes tájékoztató

Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a szabadon választott
órák segítségével pedig elsősorban az emelt szintű érettségi vizsgára folyik a felkészítés. A szabadon választott óra
választása nem mindenkinek kötelező, de ajánlott! Azoknak azonban, akik 2018 szeptemberétől a 11.
évfolyamon egyetlen tantárgyat sem tanulnak emelt óraszámban, legalább egy fakultációs
tantárgyat kötelező választaniuk!
Minden tanulónak az utolsó két tanév időtartamában közép- és emelt szintű képzést kínálunk az
egyes tantárgyakból az alapképzés mellett és azon felül, melynél a tanuló elsősorban továbbtanulási szándéka
szerint választhat a felkészítő foglalkozások közül. A választható tantárgyak heti többletóraszáma 1, 2 vagy 3
óra, ami tantárgyanként eltérő. A képzés választása után mind félévkor, mind év végén egyetlen osztályzatot
kap a tanuló, akkor is, ha az alapképzés és a szabadon választott képzés pedagógusa eltérő.
A fakultációs képzés 2018. szeptember 15. után már csak a 11. évfolyam végén, illetve a 12. évfolyam
félévekor adható le az osztályzat megszerzése után!
A 9. évfolyamtól kezdődő emelt óraszámú tantervi képzés az emelt szintű vizsgára készít fel az illető
tantárgyból, így ezekből a tantárgyakból nem lehet pluszban szabadon választott órára jelentkezni, hiszen a
fakultációs és a tagozatos órák egyidejűleg lesznek szervezve.
Fontos tudni, hogy a tanuló a tanult tantárgy óraszámától függetlenül bármely tantárgyból
jelentkezhet a tárgy közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgájára, ha azt az érettségi
vizsgaszabályzat lehetővé teszi.
Az egyes tantárgyak érettségi követelményei a szaktanárnál, az iskola honlapján, illetve az alábbi helyen
is elérhetőek. https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
A felsőoktatási intézmények megjelentették 2018-ra is azokat a képzési területeket, és ezekhez az érettségi
vizsgatárgyakat és szinteket, amelyek alapján számítják majd az érettségi pontokat. Érdemes ezen információk
tekintetbe vételével dönteni az emelt szintű felkészülésről és az érettségiről. A tájékoztatók az alábbi honlapokon
megtekinthetőek: http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
Maximum 3 képzés választható az alábbi 3 tantárgycsoportból úgy, hogy a kiválasztott csoportból 1
képzés választható. Aki a 9. évfolyamtól magyar, történelem, matematika, biológia, kémia tantárgyakból
emelt szintű képzésen vesz részt, és nem adja le a tanév végén a tagozatot, az illető tantárgyat nem tartalmazó
oszlopokból választhat. A tagozatos többletórákkal és a választott tanórákkal együtt a diák heti
összesített óraszáma nem haladhatja meg a 36 órát!
Példák:


emelt angol – emelt matematika tagozatos diáknak heti 4 többletórája van eredetileg, így ő
maximum 2 órás fakultációs tanórát választhat



általános gimnáziumi képzésben részt vevő diáknak nincsen többletórája, így ő akár a 3 sávból
összesen 6 órányi fakultációt is választhat (több variáció is elképzelhető)

Az iskola a képzéseket előreláthatólag minimum 6 jelentkező esetén indítja. Kevesebb jelentkező esetén
egyedileg dönt az iskolavezetés a csoport indításáról legkésőbb 2018. szeptember 15-ig. A magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, fizika tantárgyak az alapórákkal egyidejűleg lesznek szervezve, így külön
csoportban (kcs - külön csoport) és egy tanárral folyik majd az oktatás, amennyiben ezt a személyi feltételeink
lehetővé teszik. A többi tanórán a felkészítés úgynevezett pluszórás rendszerben folyik majd, azaz ha van az
osztálynak az adott tantárgyból órája, akkor azon mindenki egyszerre részt vesz, és a fakultációra jelentkezők heti
1-2, illetve 3 többletórát kapnak a fakultációs sávban. Ezekben az időpontokban a fakultációra vagy tagozatra
nem járó diákoknak nincsen órájuk. A „K” betűvel jelölt képzések középszintű érettségire készítenek fel, az „E”
betűsök emelt szintre, míg az „A” jelzésűek nyelvi alapozó képzések (latin nyelv esetében elsősorban orvosi vagy
jogi pályára készülők számára). A „K+E” azt jelenti, hogy 11. évfolyamon közép-, míg ezt követően a 12.
évfolyamon emelt szintű érettségire készít fel. A jelentkezési határidő 2018. május 18. (péntek), a jelentkezési
lap az iskola honlapjáról letölthető!

A.

B.

C.

matematika /E/ - 5 óra, kcs

magyar /E/ - 6 óra, kcs

történelem /E/ - 6 óra, kcs

földrajz /E/ - 2 óra

fizika /E/ - 5 óra, kcs

biológia /E/ - +2 óra

angol nyelv /E/ - +3 óra

informatika /E/ - 2 óra
(4 óra a 12. évfolyamon)

mozgóképkultúra és médiaismeret
/K/ - +1 óra
(2 óra a 12. évfolyamon)

latin nyelv /A/ - 2 óra

kémia /E/ - 3 óra

ének-zene /K/ - +1 óra

olasz nyelv /E/ - +3 óra

testnevelés /E/ - +2 óra

orosz nyelv /A/ - 2 óra

német nyelv /E/ - +3 óra

spanyol nyelv /E/ - +3 óra

vizuális kultúra /K/ - 1 óra

francia nyelv /E/ - +3 óra

A meghirdetett fakultációs csoportok és a várható felkészítő tanárok1:


Angol nyelv_________________________ Tóth Enikő



Biológia ____________________________ Boros Mihály



Ének-zene __________________________ Perlaki Attila



Fizika ______________________________ Mihály Mária



Földrajz ____________________________ Kukár István



Informatika _________________________ Galbáts Dénes



Kémia _____________________________ Nagyné Kotroczó Andrea



Latin nyelv _________________________ Koló-Szujó Edit



Német nyelv ________________________ Csökmei Gergő



Francia nyelv _______________________ Cziczeri Noémi



Spanyol nyelv _______________________ Dr. Bartókiné Szilágyi Nikoletta



Olasz nyelv _________________________ Oltean Florentina



Orosz nyelv _________________________ Tóth Enikő



Magyar nyelv és irodalom _____________ Dr. Dávidné Marsi Gyöngyi



Matematika _________________________ Székely András



Mozgóképkultúra és médiaismeret ______ Győri Etelka



Vizuális kultúra ______________________ Kukár István



Testnevelés _________________________ Czoldánné Domokos Györgyi



Történelem _________________________ Király Ilona

Gyula, 2018. április 13.

Szűcs Levente
igazgató

1

Az iskolavezetés a változást nem valószínűsíti, de a változtatás jogát fenntartja!

